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1 דצמבר 2019 - דצמבר 2019
7 דצמבר 2019

יום שני 2 דצמבר
ירושלים

 - אדוה לויד (חדן מליאה) העתק: פורום מזכירים08:30 - 10:30
 איגור10:00 - 10:15
 פגישת שת"פ עם ראש מועצת הנגב ערן דורון, 12:15 - 13:00

 - Ahronoviz, Amira (משרד אמירה)יואל דוד ואמירה אהרונוביץ
 ערן דורון ראש מ"א רמת הנגב ודפנה כהן אצל 13:30 - 14:30

 -  (צבי גרץ 15 טלביה קרן מנדל ירושלים)משה ויגדור בקרן מנדל
ערן דורון

 סימבולים דרכי הבשמים והמשך פיתוח תיירותי 16:30 - 18:00
 - עוזי חבשוש (משרד של ערן, מועצה אזורית רמת הנגב)במועצה

יום רביעי 4 דצמבר
מאי סברי שוליה בקהילה תיכון אזורי מהשעה 11:30 - 15:30 

יום בן גוריון 
 -  (במשרדו של ערן ) 8:30 שירה מור יוסף- שוטף 08:30 - 09:30

ערן דורון
 - ערן דורון סיור בני גנץ ברמת הנגב10:00 - 13:00
 -  (חד"ן מליאה) פגישה עם בני גנץ ברמת הנגב10:00 - 10:30

ערן דורון
 טקס האזכרה הממלכתי לדוד בן גוריון (45 13:00 - 14:30

 (קבר בן גוריון )שנים לפטירתו)      
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) דפנה כהן - שוטף 15:00 - 16:00

יום שישי 6 דצמבר

שבת 7 דצמבר

יום ראשון 1 דצמבר
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

 -  (במשרדו של ערן) אדוה, סימונה, הילה קפלן 08:00 - 08:30
ערן דורון

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אדוה - שוטף 08:30 - 09:30
  9:30  מטה מועצה בנושא חברה קהילה וחינוך 09:30 - 11:30

 - ערן דורון(חדר מליאה)
 (במשרדו  קדם מליאה עם אדוה, אליעזר ושירה 11:30 - 12:30
 - ערן דורוןשל ערן  דורון)

 - ערן דורון שירה אברהמי  שוטף 13:30 - 14:00
 (במשרדו של ערן  הגר שרן, גורן עמיר - שוטף 14:00 - 15:00

 - ערן דורוןדורון)
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) שחר שילה15:00 - 15:30
 (במרחב  16:30 מטה מרחב עם ומטה המועצה 16:30 - 18:00

 - ערן דורוןעם )

יום שלישי 3 דצמבר
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) עוזי חבשוש - שוטף 08:00 - 09:00

דורון
 - ערן דורון ביקור ג'ף הארט קנדה 09:45 - 12:00
 - ערן דורון (בכנסת) כנס הפריפריה במרכז 10:00 - 16:00
 ההזמנה עודכנה: ערן דורון + אלון שוסטר + רם13:45 - 14:30

 (IST) 14:10 - 13:45 ,2019 שפע, יום ג׳ 3 בדצמבר
(eran@rng.org.il)alon.schuster@gmail.com - 

19:00 - 16:00May’s place ערב קהילתי באשלים - חניכת  - 
סוניה רביבו

 ראיון מצולם עם רועי כץ לתכנית המדד אחד על 16:20 - 17:20
 - ערן דורון (בכנסת )אחד

יום חמישי 5 דצמבר
 - סוניה רביבומירי חופש - אלה פה

 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה אברהמי- שוטף 08:00 - 09:00
דורון

18:00 - 09:00JCO לו"ז ישלח ע"י  סיור עם משלחת אנשי ציבור) 
 - ערן דורוןג'רד )

 (מועדון  -  ארוחת צהריים משלחת אנשי ציבור 12:30 - 13:30
 - ג'רד וויטקדש ברנע)

 חגיגת לימודים בתיכון17:15 - 20:15



2 ערן דורון16:32 29/12/19

שוהדגבא
1234

567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

ינואר 2020
שוהדגבא
1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
293031

8 דצמבר 2019 - דצמבר 2019
14 דצמבר 2019

יום שני 9 דצמבר
ירושלים

 (קריית הממשלה, תקוה ועדה מחוזית - צומת הנגב09:00 - 12:00
4 בניין 3)

 אצל תמיר בן משה בנושא הסעות פר תלמיד 12:00 - 13:00
 במועצות אזוריות עם שי חג'ג' ושמעון אבני מנהל אגףהסעות

 - ערן דורון(דבורה הנביאה 2 קומה 2 חדר 203 ירושלים )
16:30 - 13:00JNF CANADA ערן דורון ביקור בכירי - 
 (מרכז  מפגש ראשי מועצות עם השומר החדש17:30 - 18:30

המועצות האזוריות )

יום רביעי 11 דצמבר
מאי סברי שוליה בקהילה תיכון אזורי מהשעה 11:30 - 15:30 

 - אדוה לוידסיור לימודי הנהלה 
יום הולדת נטע
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) איתי דוניסקי וג'רד 08:00 - 08:30
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) ורד חדידה - שוטף 08:30 - 09:30

דורון
 - ערן  (במרפאה ) בת שבע שוורץ- שיחה אישית 09:30 - 10:00

דורון
 ניחום אבלים פולה קבלו11:00 - 12:00
 -  העתק: ועדת חינוך מרכז המועצות האזוריות13:30 - 15:30

רינת חכים
 אייל בלום- מיני ישראל15:45 - 16:45
 פגישה עם ערן דורון חנן גודר , עידן תמיר 17:00 - 18:00

 - לשכת  (קפה קפה אייר פורט סיטי )בנושא משתלמים לחקלאות
ראש המועצה

יום שישי 13 דצמבר
 מירוץ הלפיד יגור06:15 - 20:15

שבת 14 דצמבר

יום ראשון 8 דצמבר
 (במשרדו של ערן) 8:00  מירי - שוטף 08:00 - 08:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אדוה - שוטף 08:30 - 09:30
 -  (מליאה) מטה מועצה בנושא פיתוח ותשתיות 09:30 - 11:00

ערן דורון
  שיחת ברוכים הבאים לנוער היפ עם ג'רד 11:00 - 11:30

 - ערן דורון(קרוונים ממ"ד לשעבר)
 - ספי  (מדרשת בן גוריון) טקס צעדת בן גוריון12:00 - 13:00

מלכיאור
 פגישה בנושא רשות לביטחון קהילתי ברמת 14:00 - 15:00

 - בת שבע  (משרד של ערן)הנגב עם עמוס ישי- מנהל מחוז דרום
פטל לביאן

 עם עודד מהצרי בנושא משרד הבטחון ונושאים 15:00 - 16:00
 - אמיר אלחייק (משרדי המועצה)נוספים 

 - ערן דורון (הנדסה ) ועדה לתכנון ובניה 17:00 - 18:00
 - ערן דורון (חדר מליאה במועצה ) ישיבת מליאה 18:00 - 20:30

יום שלישי 10 דצמבר
 ארז ירדני, התייעצות מיזמים תיירותיים כלכליים08:30 - 09:00
 (חדר  ועדת היגוי דרכי הבשמים - מתחם הגדנ"ע10:30 - 12:00

ישיבות גדול, מינהל התכנון, קרית הממשלה, רח' התקוה 4  קומה ג 
 - מרים כהןבנין ג באר-שבע)
 כוללנית שטחים פתוחים עם מיכל בן שושן 12:30 - 13:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן)ושירה
 "רילוקיישן ישראלי-קק"ל 2040" מפגש הצגה 14:00 - 16:00

ודיון בתוכנית קק"ל בהשתתפות יו"ר קק"ל, מר דניאל עטר 
 (עיריית דימונה - וראשי רשויות החברות באשכול הנגב המזרחי

חדר ישיבות או לשכת יו"ר - מיקום מדויק ימסר בסמוך למועד 
 - דגנית  אביטלהפגישה)

 לא לקבוע 16:00 - 20:00

יום חמישי 12 דצמבר
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) אדוה והילה - שוטף08:30 - 09:00
  אדוה, הילה קפלן וסימונה- המשך מעקב 09:15 - 09:45

 - ערן דורון(במשרדו של ערן)
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) יוני שריר,  שוטף 10:00 - 10:30
11:30 - 11:00  
 אלמוג בן זכרי11:30 - 12:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) הילה קפלן - שוטף 12:30 - 13:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) נטע שחם, שוטף13:30 - 14:30
 - שירה מור יוסף שירה מור יוסף שוטף- ערן דורון 14:30 - 15:30
 תרגיל יחידת חילוץ17:30 - 22:30
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15 דצמבר 2019 - דצמבר 2019
21 דצמבר 2019

יום שני 16 דצמבר
ירושלים

  שת"פ - מוא"ז רמת נגב לבין אשכול נגב מזרחי/12:00 - 13:00
הילה מרמת הנגב , אליעזר יעקב אשכול רמת הנגב, אסף, 

 - אסף  (רח' בנק ישראל 7 ג'נרי 2 בניין B קומה 4 )אלדד,ברוך,שרון 
Assaf Yazdi    יזדי

 Canceled: Canceled: עתירה בנושא חלף היטל 15:00 - 16:00
 - עוזי  (מגדל סונול, קומה 20, דרך מנחם בגין 52, ת"א)השבחה
חבשוש

  פגישה אצל רם זהבי - ערן דורון וספי מלכיאור17:00 - 18:00
 - ערן דורון(באר שבע, רחוב התקוה 4 קריית הממשלה. קומה 3)

יום רביעי 18 דצמבר
ועידת החקלאות 

מאי סברי שוליה בקהילה תיכון אזורי מהשעה 11:30 - 15:30 

 - מירי טוכטרמןמירי חופש 
 (במשרדו של ערן דורון קובי אלירז ומיכל בן שושן 08:30 - 09:30

 - ערן דורוןמוא"ז רמת הנגב )
 (בית גיל  ועדת היגוי מס' 3 - כוללנית רמת הנגב09:45 - 15:45

 - לרמן בן שושןהזהב - רמת הנגב)
 קדש - סיור טלפוני ברזאני שבי 10:30050-9469690 - 11:30
 ויטאלי קרנובלסקי ומורדי אקווטק בנושא קרקע 12:30 - 13:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )ושיתופי פעולה עם עוזי חבשוש
 יוסי כהן מפקד מחוז דרום פיקוד העורף עם מוטי13:30 - 14:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )זנה ושירה מור יוסף
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) דפנה כהן - שוטף 14:30 - 15:30

  כוללנית רמת נגב - פגישה עם יזמי נווה גוריון16:00 - 17:00
 - מרים כהן(במ.א. רמת נגב - חדר מליאה.)

 (חדר  תזכורת: דירקטוריון החברה הכלכלית18:00 - 20:00

יום שישי 20 דצמבר
 משחק כדורסל גורי במשאבי שדה13:15 - 15:15

שבת 21 דצמבר

יום ראשון 15 דצמבר
 תומר נחמני  רשות הטבע והגנים בנושא  פארק 08:00 - 08:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)שדרית 
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אדוה - שוטף 08:30 - 09:30
  9:30  מטה מועצה בנושא חברה קהילה וחינוך 09:30 - 11:30

 - ערן דורון(חדר מליאה)
 - ערן דורון ישיבת הכנה לפגישה במשרד להגנ״ס11:30 - 12:30
 (מועצה  לשומת היטל ההשבחה של מפעל אורון13:00 - 14:00

 - Ravit אזורית רמת נגב - משרדו של ראש המועצה ערן דורון)
Blaustein

 - ערן דורון (במו"פ ) טקס חתימת גמאא קנאביס 14:00 - 15:30
 חנוכת מועדון משפחות בסיס רמון במעמד 16:15 - 17:15
 - ערן דורון (בסיס רמון)מפקד הבסיס

יום שלישי 17 דצמבר
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) עוזי חבשוש, שוטף 08:00 - 09:00
  רבע שעה עם דודי לוטטי מגיעים לסיור האזור 09:00 - 09:15

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )
 (בירושלים  קראון פלזה) ועידת החקלאות 11:00 - 16:30
 (קינג גורג 48 ירושלים חניה מרח' אצל צביקי בר חי 14:00 - 15:00

אלחריזי)
 (בקריה  אצל האלוף אייל זמיר סגן הרמטכ"ל 18:15 - 19:00

ת"א שער שאול לשכת האלוף )

יום חמישי 19 דצמבר
 - סוניה רביבוהעתק: מירי חופש - אלה פה

 הכנת מסמך להגשה לכיל עם דפנה ארבל, הילה08:00 - 09:00
 (במשרדו של ערן קפלן, אילון צחור, אורלי גלאור, יעל גרינוולד

 - ערן דורוןדורון )
 -  (במשרדו של ערן דורון) מרים מיכאליס- שוטף 09:00 - 09:30

ערן דורון
 9:30 סיור עם מפקד בסיס קציעות אביחי בן חמו09:30 - 11:30

 - ערן דורון (מתקן חולות)ועדי כהן  דה מרקר 
 עדי כהן דה מרקר סיור וראיון (שירה אברהמי)11:30 - 14:30
 אמיר הלוי מנכ"ל משרד התיירות ובכירי משרדי 14:30 - 17:00

ממשלה בהמשך לסיור באיטליה
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22 דצמבר 2019 - דצמבר 2019
28 דצמבר 2019

יום שני 23 דצמבר
ירושלים
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה

 (המרכז לחקלאות   09:00 תזכורת - הנהלת מו"פ09:00 - 12:00
(WAZEמדברית בyaacovm1 - 
 כשרונות צעירים11:00 - 12:00
 הילה - שוטף 13:30 - 14:00
 דפנה  - בקשות פאלם ספרינגס14:30 - 15:00
 (במליאה ) יובל זוהר - משרד ראש הממשלה15:00 - 16:00
 הדלקת נרות בטללים18:30 - 19:15

יום רביעי 25 דצמבר
 - רכז  (קיבוץ שדה בוקר) פסטיבל צלילים במדבר ה-00:0022
תרבות

מאי סברי שוליה בקהילה תיכון אזורי מהשעה 11:30 - 15:30 

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השלישי)
 (  אצל דידי פז עם אמיר אלחייק בנושא ארנונה10:30 - 11:30

חדר ישיבות אנרגיה מתחדשת – גדול (הירדן 1 א' , קרית שדה 
(Air port city(300 חדר B ערן דורוןהתעופה, קומה 3, אגף - 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) דפנה כהן - שוטף 14:00 - 15:00

 גולן כפיר, פטריק מזוז, שירה מור יוסף בנושא 16:00 - 17:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )תעדוף פרויקטים נופיים סולאריים.

 הדלקת נרות וחלוקת תעודות סיום קורס מד"א 17:00 - 17:30
20:30 - 18:30 JCO Phil Wieser  (באר שבע) ארוחת ערב עם  - 

ערן דורון

יום שישי 27 דצמבר
 - רכז  (קיבוץ שדה בוקר)פסטיבל צלילים במדבר ה-22

תרבות
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום החמישי)

שבת 28 דצמבר
 - רכז  (קיבוץ שדה בוקר) פסטיבל צלילים במדבר ה-00:0022
תרבות

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השישי)

יום ראשון 22 דצמבר
 (במשרדו של ערן) 8:00  מירי - שוטף 08:00 - 08:30
 -  (מליאה) מטה מועצה בנושא פיתוח ותשתיות 09:30 - 11:00

ערן דורון
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) קדם מליאה 11:00 - 12:00
 טוסקנה של עבדת -החלטת בעלות  עם 14:30 - 15:30

 - ערן  (במשרדו של ערן)יענקל'ה, ישראל רוזליו, יוני שריר ונטע 
דורון

 ישיבת דירקטוריון מפעלי רמת נגב בנושא 15:30 - 16:30
 -  (מועצה אזורית רמת נגב - משרד ראש המועצה)תקציב 2020 

yaacovm1
 -  (רחבת המתנ"ס ) הדלקת נר ראשון של חנוכה 16:45 - 17:00

אלונה מילר
 (ניצנה (קהילת חינוך)) מסיבת חנוכה בניצנה 17:30 - 19:30

יום שלישי 24 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השני)

 -  (משרד של ערן דורון) איתן פלזשנטיין - שוטף 08:00 - 09:00
ערן דורון

 -  (במשרדו של ערן ) 9:00 עוזי חבשוש - שוטף 09:00 - 10:00
ERAN

  מועצת מכון בן גוריון אצל רוביק דנילוביץ 10:00 - 12:00
(לשכת ראש העיר באר שבע )

 *סיור ברמת נגב - חיים סלוצקי (המפיק של 12:30 - 16:30
 (מועצה שלומה ארצי) + ערן דורון + מושיק ביבי+ הגר שרן

 - Hagar Sharanאזורית רמת הנגב - אצל ראש המועצה ערן דורון)
 לא לקבוע 16:30 - 20:00
 צילום לכתבה על האנרגיה המתחדשת באשלים 16:30 - 17:00

 - שירה אברהמי (אשלים)לכאן 11
  (חדר אוכל שדה בוקר) הדלקת נרות בשדה בוקר 17:30 - 18:30

- ערן דורון
 (במרכז המסחרי) הדלקת נרות במדרשה 18:30 - 19:30

יום חמישי 26 דצמבר
 - רכז  (קיבוץ שדה בוקר)פסטיבל צלילים במדבר ה-22

תרבות
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום הרביעי)

מירי חופש
 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה אברהמי- שוטף 08:00 - 09:00

דורון
 - ג'רד (מיילים) ניוזלטר שותפויות לקהילות בחו"ל09:00 - 09:15

וויט
 איתן פלדזשטיין09:45 - 10:25
 פיני בדש - רשות ניקוז שקמה בשור10:30 - 11:30
15:30 - 12:00JNF HOLLAND ערן דורון ביקור - 
 - ערן  (במועדון) הדלקת נרות בעזוז עם ערן דורון17:30 - 18:15

דורון
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4 ינואר 2020

יום שני 30 דצמבר
ירושלים

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השמיני)
 לא לקבוע 08:00 - 17:00
 - ערן דורון ביקור גיל אורסקי14:00 - 16:30
 (בחניה של המועצה ) מרוץ הלפיד שיזף 17:00 - 19:00

יום רביעי 1 ינואר
 - ערן דורוןביקור גיל אורסקי אוסטרליה

 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש
מאי סברי שוליה בקהילה תיכון אזורי מהשעה 11:30 - 15:30 

 (במשרדו של ערן  אלכס כצנלסון תחנת מידע08:30 - 09:00
 - ערן דורוןדורון)

 תוכנית עבודה מוגנות קהילתית - ישיבה דחופה 09:00 - 10:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן)!

 10:00 פגישה עם חברת הפקות אופק ירוק- 10:00 - 11:00
 -  (מועצה אזורית רמת נגב)עדנה זיו, ערן דורון, יענקלה מוסקוביץ

 שרון מזרחי ועוזי ואמיר אלחייק בנושא הסכם 11:30 - 12:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)נגב גליל בתי אגודה 

 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה מור יוסף- שוטף 13:00 - 14:00
דורון

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) דפנה כהן - שוטף 14:00 - 15:00

 (מועצה אזורית רמת ערן דורון + הגר שרן / שוטף 15:00 - 16:00
 פרוגרמה חוות אבן ארי עם רונית ניר, שחר 16:00 - 17:00

יום שישי 3 ינואר

שבת 4 ינואר

יום ראשון 29 דצמבר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השביעי)
 (במשרדו של ערן) 8:00  מירי - שוטף 08:00 - 08:30
  9:30  מטה מועצה בנושא חברה קהילה וחינוך 09:30 - 11:30

 - ערן דורון(חדר מליאה)
 (מו"פ רמת  ראיון מצולם לכאן 11- ישראל 12:002030 - 13:00

 - ערן דורוןהנגב)
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) נטע שחם, שוטף14:00 - 14:30

דורון
 שיחה טלפונית עם עדי כהן דהמרקר15:30 - 16:30
 ישיבת הנהלת עמותת הספורט- אישור דו"ח 16:00 - 17:00

 -  (חדר ישיבות, מבנה חינוך)בדיקת התנהלות כספית ומנהל תקין
חן מדמוני

 - ערן דורון (הנדסה ) ועדה לתכנון ובניה 17:00 - 18:00
 ישיבת מליאה שינוי תקציב 2019 (במקום ישיבת 18:00 - 20:30

 - ערן דורון (חדר מליאה במועצה )מליאה ב- 5/1/20 ) 

יום שלישי 31 דצמבר
 - ערן דורוןביקור גיל אורסקי אוסטרליה

 זיו שרצר וצוות בית ספר שדה במצד ראש מעלה 07:45 - 08:45
צין

 ערן דורון עם גדעון שביט ,ארז פרייבך , ליאון 09:00 - 10:00
 - ערן  (המיקום פארק גב ים בניין 1 קומה 4 משרדים של טק 7)דוד 
דורון

  אפרת שפירא רוזנברג, קרן אביחי עם ערן מאיר10:30 - 11:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן דורון)

  הרצל והייזל מלמד עם ג'רד- ברוכים הבאים 11:30 - 12:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן דורון)

 - ERAN (במשרדו של ערן ) עוזי חבשוש - שוטף 12:00 - 13:00
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) נועם ניצני- שוטף 13:00 - 13:45

דורון
 טקס פתיחת הגן הלאומי צבעי מכתש רמון 14:00 - 16:00

 - ערן דורון (במכתש)במכתש
 לא לקבוע 16:00 - 20:00

יום חמישי 2 ינואר
 חופש 05:30 - 19:30
 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה אברהמי- שוטף 08:00 - 09:00

דורון
  פורום איכות תכנון עירוב שימושים בשטחים 09:00 - 15:30

 (מינהל התכנון- בית הדפוס 12, ירושלים (בית לצרכי ציבור 
 - שחר סולרהשנהב)- בניין C - קומה 2 אולם תבור)


